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Innledning 

Herefordrasen stammer opprinnelig fra grevskapet Herefordshire i England. Området var 
tidlig kjent for gode kjøttdyr. Allerede på 1700-tallet ble avlsarbeidet intensivert, og den 
første stamboka for herefordrasen ble opprettet i 1846. Litt over hundre år senere ble de første 
herefordkyrne importert til Norge. Rasen har blitt populær her i landet da dyra utnytter 
marginale beiteområder, kalver lett og får livskraftige kalver med stor tilvekst. I tillegg er 
dyra rolige og letthåndterlige.  
Innledningsvis presenteres reproduksjonsdata fra Storfekjøttkontrollen med kommentarer. 
Dernest beskrives resultater fra egne studier når det gjelder forhold ved eggstokkfunksjon, 
drektighet og spesielt fosterets plassering under drektigheten.  
 
Reproduksjonsdata 

Storfekjøttkontrollen er den landsomfattende husdyrkontrollen for kjøttproduksjon på storfe. I 
2011 var nær 54 % av landets storfekjøttprodusenter og 75 % av landets mordyr med i denne 
kontrollen. Fra Storfekjøttkontrollens årsmelding for 2011 framgår det at herefordkua får sin 
første kalv i gjennomsnitt 27,3 måneder gammel og har et kalvingsintervall på 12,9 måneder. 
Når det gjelder innkalvingsalder, er aberdeen angus én måned yngre og limousin tre måneder 
eldre, mens charolais har tilnærmet samme alder. Kalvingsintervallet hos aberdeen angus er 
0,2 måneder kortere enn hos hereford, mens charolais og limousin har henholdsvis 0,1 og 0,3 
måneder lengre. Ser en på antall dødfødsler, kommer herefordrasen best ut med sine tre 
prosent, men raseforskjellene er ikke store. Når det gjelder kartlegging av brunstforhold hos 
de ulike kjøttferaser har lite vært gjort, men en norsk undersøkelse med aktivitetsmåleren 
Heatime har nylig vist at herefordkyr er mindre aktive ved brunst enn charolais og 
krysningsdyr (Gillund et al. 2012). Selv om antall inseminasjoner i 2011 med herefordsæd var 
2353, ble bare 584 utført på rasen hereford. Fire hundre og førtini dyr (1,3 inseminasjoner per 
dyr) tilsier at under ti prosent av herefordmordyr blir inseminert med sæd fra egen rase. Dette 
er på samme nivå som hos aberdeen angus, men langt lavere enn hos charolais og limousin 
som begge har rundt tjue prosent. 
 
Egne studier 

Hos kjøttfe er få data tilgjengelig når det gjelder hvordan eggløsninger alternerer mellom 
eggstokkene og hvordan fostrenes kjønnsfordeling er i høyre og venstre børhorn. Målet med 
studien var å undersøke hvilke eggstokker som hadde eggløsning i løpet av flere påfølgende 
brunster, og i tillegg å registrere hvordan kalver av ulikt kjønn fordeler seg i de to børhorn 
under drektighet hos hereford.   
 
Materiale og metoder 

I studien, som gikk over to år, ble 59 herefordkyr, fordelt på to gårder, undersøkt ved 
rektalisering annenhver uke fra kalving til ny drektighet ble påvist. Totalt ble 100 
eggløsninger og 56 brunstintervaller kartlagt. Eggløsningene ble verifisert gjennom funn av 
velutviklede gule legemer. Seks uker etter paring ble dyra drektighetsundersøkt ved 
rektalisering. I alt ble 65 drektigheter undersøkt, og det ble notert i hvilken eggstokk det gule 
legemet var og i hvilket horn fosteret var plassert. Kalvingsdata, inkludert kalvens kjønn, ble 
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innsamlet rett etter fødsel og senere sammenlignet med palpasjonsfunnene i drektigheten. Da 
tre av kuene var drektige med tvillinger, ble disse ekskludert fra den delen av materialet som 
omfattet kjønnsfordeling, slik at dette bare besto av 62 drektigheter.  
 
Resultater 

I 63 av de 100 brunstene hadde kyrne eggløsning i høyre eggstokk og i 37 av dem i venstre. 
Blant de 56 kyrne som ble fulgt gjennom to påfølgende brunster, hadde 18 eggløsning i høyre 
eggstokk begge ganger, mens fire hadde eggløsning to ganger i venstre eggstokk. Det var 34 
av kyrne (61 %) som hadde eggløsning på motsatt side i påfølgende brunst. Tolv av dem 
forandret side fra høyre til venstre, mens 22 kyr som hadde hatt eggløsning i venstre eggstokk 
fikk sin neste på høyre side.  
 
De 62 drektige kyrne fødte totalt 29 oksekalver og 33 kvigekalver. I alle tilfellene lå fosteret 
på samme side som det gule legemet. Fordelingen slik disse kalvene lå i børhorna framgår av 
tabell 1.    
 
Tabell 1. Fordeling av okse- og kvigefoster i venstre og høyre børhorn 

 

  

Gruppe 

  

      Antall totalt 

                          Børhorn 

  

     Venstre       Høyre 

 
Antall drektige       62  21  41  

 
Antall okser       29 (47 %) 11 (52 %)  18 (44 %) 

Antall kviger       33 (53 %) 10 (48 %)   23 (56 %) 
 
Totalt 15 kyr ble fulgt gjennom to drektigheter; ni av dem var drektige i samme børhorn 
begge år, syv i høyre børhorn og to i venstre. Bare fire av de femten fødte kalv med samme 
kjønn begge åra. To av kyrne med gult legeme på høyre side begge år hadde tvillinger det 
siste året, men også da bare ett gult legeme. Dette tilsier at de det siste året fødte eneggede 
tvillinger.  
 
Diskusjon og konklusjon 

I denne studien ble det påvist langt flere eggløsninger i høyre eggstokk enn i venstre, og 
naturlig nok var det flest drektigheter i høyre børhorn. Resultatene viste videre at det var en 
klar tendens til at en eggløsning i venstre eggstokk etterfølges av en eggløsning på høyre side. 
Dette er i samsvar med tidligere undersøkelser hos andre raser (Rajakoski 1960, Pierson 1987, 
Fjerdingby 2011). Når det gjelder påfølgende eggløsninger i samme eggstokk var to på høyre 
side langt mer hyppig forekommende enn to på venstre. To etter hverandre på venstre side 
hadde lavere frekvens enn alle andre kombinasjoner. Det var ingen tendens i forskjell mellom 
høyre og venstre børhorn når det gjaldt kalvens kjønn. Dette er i samsvar med resultater fra en 
studie hos NRF (Fjerdingby 2011), men ikke i samsvar med resultater fra to andre studier der 
det ble påvist større frekvens av okser i høyre børhorn (Hylan et al. 2009, Giraldo et al. 2010). 
De sistnevnte har vurdert muligheten av kjønnsbetinget fosterdød, men har ikke påvist 
holdepunkter for en slik teori.   
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